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1 DETALJPLANENS SYFTE 

1.1 SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning i nära anslutning till 
Skutskär resecentrum. Bostäder med närhet till Skutskär resecentrum bidrar 
till attraktiva boendemiljöer med mycket goda transportlösningar i form av 
såväl tåg- som bussförbindelser. Detaljplanen medger även att 
centrumändamål etablerar sig i bottenplanet av det ena användningsområdet. 
Detta för att möjliggöra bättre utbud och service i Skutskär centrum. 

Den tillkommande bebyggelsens placering invid Skutskärs resecentrum 
innebär att denna kommer bli det första resenärer som ankommer eller 
passerar Skutskär resecentrum kommer se av orten. Bebyggelsen 
gynnsamma placering i blickfång från järnvägen, innebär att denna kommer 
verka som ett ”skyltfönster” eller ”ansikte utåt” för kommunen. I 
Älvkarlebys översiktsplan nämns området som en entré till Skutskär. Av 
den anledningen föreslås det att byggnation sker med god utformning och 
med hög arkitektonisk kvalitet. 

Utöver detta föreslås ett område för parkändamål samt ett för odlingslotter 
väst om det norra bostadsändamålet. I dagsläget är området planlagt för 
natur. Ytan kommer utöver parkändamålet även användas för områdets 
dagvatten- och skyfallshantering.  
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2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

2.1 HELA DETALJPLANEN 

Planområdet är beläget centralt mellan Hårsta och Skutskär resecentrum. 
Området har en total areal om cirka 7 hektar. Områdena avsedda för 
bostadsexploatering är cirka 19 000 m2. 

Förutom en mindre komplementbyggnad som uppförts på parkeringen längs 
Nygatan och en transformatorstation är planområdet obebyggt. Till största 
del består planområdet i dagsläget utav klippt gräsmatta och naturmark. 
Delar av planområdet har dock asfalterats i form av bland annat gång- och 
cykelväg, parkering och basketplan.  

 

2.2 GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är satt till 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft. 

2.3 ALLMÄN PLATS 

Planförslaget innehåller allmän platsmark i form av Park- och Vägområden. 
En del av den allmänna platsmarken är dessutom utpekad för 
omhändertagande av dagvatten (fördröjning1). Området har en naturlig 
avrinning till sig och lämpas därför för ändamålet.  

Vägområdena är dels gata för fordonstrafik samt även mindre gång- och 
cykelvägar. 
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2.3.1 Huvudmannaskap 
Älvkarleby kommun kommer inneha huvudmannaskapet för all allmän 
platsmark i och med planens antagande.  

2.4 KVARTERSMARK 

I aktuellt planförslag består kvartersmarken av användningarna Bostad, 
Bostad- och Centrumändamål, Odlingslotter och E-område. 

Det norra bostadsområdet ges en byggrätt om 2500 m2 byggnadsarea (eller 
36 % av användningsområdet). Planbestämmelserna för området möjliggör 
olika typer av bostadsbebyggelse i form av radhus, kedjehus, parhus och 
flerbostadshus. Nockhöjden för bebyggelsen är satt till 9 meter. 

Kvartersmarken i söder har givits bestämmelsen Bostad- och 
Centrumändamål. Byggrätten för huvudbyggnader är satt till 2200 m2 
byggnadsarea. Bebyggelsen i område ska utföras som flerbostadshus med en 
högsta nockhöjd om 14 meter. På de korsprickade egenskapsområdena får 
komplementbebyggelse uppföras.  

I och med Bostadsändamålens placering utgör de en ”entré till Skutskär” 
Sett från resecentrum. Formuleringen kommer från kommunens 
Översiktsplan och har legat till grund för hur planförslaget utformats. Det är 
av stor vikt att ta arkitekturen i beaktande vid exploateringen. Både vad 
gäller byggnadernas utformande men även omgivningen i stort. Kulör, 
material, och utformning bör väljas med omsorg. 

Ett område i planområdets norra del har givits användningsbestämmelsen 
Odlingslotter. Området omsluts av parkmarken och kommer vara angörbar 
norrifrån, via Lillängsgatan.  

Utöver ovan nämnda finns ett mindre e-område om cirka 80 m2 avsatt för 
befintlig transformatorstation.  
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2.5 VATTENOMRÅDE 

Inom planområdet finns inga större 
vattenområden. Däremot finns ett 
bredare dike kring planområdets 
norra del. Diket avvattnar 
Hårstaområdet som ligger just öster 
om planområdet. 

Ytterligare ett dike finns i 
planområdets västra del, parallellt 
med järnvägen. Till diket pumpar 
Trafikverket överskottsvatten som 
ansamlas under järnvägsviadukten.  

 

 

 

Figur till höger: Blå linje indikerar 
befintliga diken. Gul prickad linje 
indikerar tilltänkt bostadsområde. 

 

2.6 BEFINTLIGT 

Med undantag av en transformatorstation och en komplementbyggnad, 
saknar planområdet bebyggelse. 

Planområdet består dels av naturmark och dels av klippt gräsmatta. Genom 
planområdet finns ett antal gång- och cykelbanor dragna. Utöver detta har 
en basketplan anlagts. Basketplanen nyttjas dock lite och är dåligt 
underhållen. 

2.7 VARFÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN VALTS 

Älvkarleby kommuns Översiktsplan pekar ut aktuellt område som 
utbyggnadsområde för tät blandad stadsbebyggelse. Eftersom området är 
centrumnära med god service, utbyggd infrastruktur och närhet till befintlig 
kollektivtrafik ses bebyggelseutveckling som mycket lämpat för området. 

2.8 ÄRENDEINFORMATION 

Planbeskedsansökans diarienummer BOM-2018-361-1. 

Planbeskedets diarienummer BOM-2018-361-4. 
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Planförslagets diarienummer BOM-2021-20. 

Detaljplanearbetet påbörjades 2021-01-13. 

3 MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 

3.1 MOTIV TILL REGLERINGARNA 

I planbeskrivningen ska kommunen redovisa motiven till de enskilda 
regleringarna i detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens 
syfte och 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900).  

Nedan följer motiven för egenskapsbestämmelserna för respektive 
kvartersmarksområde. 

 

Norra kvartersmarken för bostadsändamål: 

e2500 – Största byggnadsarean för området är 2500 kvadratmeter.  
 
Motiv: Området ges en byggrätt motsvarande 36 % av 
användningsområdet får bebyggas. Byggrätten bedöms som lämplig 
utifrån tilltänkt exploatering.  
 
f1, f2, f3, f4 - Endast- radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus. 
 
Motiv: Med stöd av kommunens översiktsplan ska området 
planläggas med tät stadsbebyggelse. I och med detta har möjligheten 
till byggnation av friliggande villor exkluderats. 
 
b1 – Ventilationen ska utföras österut, bort från järnvägen  
 
Motiv: I och med att området är beläget i närheten av järnvägen har 
försiktighetsåtgärder vad gäller en eventuell olycka längs järnvägen 
vidtagits i planen. Planbestämmelsen är tänkt att minska åverkan 
som kan uppstå vid en sådan olycka. 
 
b2 – Källare får inte finnas  
 
Motiv: I och med att grundvattnet ligger grunt i området görs 
bedömningen att källarlösa byggnader är mest lämpat. 
 
b3 – Utrymningsväg i östlig riktning ska finnas för respektive  
bostad 
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Motiv: I och med att området är beläget i närheten av järnvägen har 
försiktighetsåtgärder vad gäller en eventuell olycka längs järnvägen 
vidtagits i planen. Planbestämmelsen är tänkt att minska åverkan 
som kan uppstå vid en sådan olycka.  
 
b4 – Grundläggning ska utformas genom pålning. Gäller byggnader 
över 25 kvm bruttoarea. 
 
Motiv: Efter genomförd geoteknisk undersökning framkom att 
pålning skulle behövas vid grundläggning av byggnader bortsätt från 
byggnader av enklare konstruktion. 
 
n1 – Markens höjd över nollplanet ska vara minst 4 meter. 
 
Motiv: Planbestämmelsen är tänkt att skydda från översvämningar 
från skyfall genom att hålla markytans höjd över den höjd som en 
översvämning kan tänkas översvämma till. 
 
Nockhöjd - 9 meter. 
 
Motiv: Anledningen till nockhöjdens begränsning till 9 meter är 
även det på grund av de rekommenderade försiktighetsåtgärderna 
som föreslogs i upprättad bullerutredning. Tanken är att bebyggelsen 
snabbt ska kunna evakueras vid en eventuell olycka längs järnvägen.  
 
Prickmark. 
 
Motiv: Byggnation närmast området avsett för 
översvämningshantering har prickmarkerats i aktuellt förslag. 
Prickmarken är cirka 7 meter bred. 
 
Korsprickad mark 
 
Motiv: En radie om 50 meter från panncentralen för huvudbyggnad 
har införts för att minska eventuella störningar från verksamheten. 
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Södra kvartersmarken för bostads- och centrumändamål: 

 e2200 - Största byggnadsarean för området är 2200 kvadratmeter. 

Motiv: Med hänsyn till intilliggande bebyggelse, samt att 
områdets tilltänkta byggnation är flerbostadshus, görs 
bedömningen att 2200 kvadratmeter byggnadsarea är lämpligt 
inom området. 

 e400 - Största byggnadsarean för området är 400 kvadratmeter. 

Motiv: För komplementbebyggelse mellan den tillkommande, 
och befintlig bebyggelse, har en byggrätt om 400 kvadratmeter 
byggnadsarea bedömts som lämplig. Detta för att inte 
bebyggelsen ska bli allt för omfattande intill huvudbyggnaderna. 

 Nockhöjd - 14 meter 
 
Motiv: Med anledning av att tilltänkt bebyggelse kommer att 
placeras parallellt med redan befintliga flerbostadshus har 
bebyggelsen begränsats i höjdled. Detta för att minska störningar 
som skuggningar åsamkar. 

 Nockhöjd - 4 meter 

Motiv: Även här har komplementbebyggelsen begränsats i 
höjdled för att minska störningar som skuggningar åsamkar. 

 f1 – Endast flerbostadshus 

Motiv: I och med att platsen är utpekad för tät stadsbebyggelse i 
översiktsplanen, samt att bebyggelsen som ligger parallellt med 
aktuellt användningsområde är flerbostadshus har bedömningen 
gjorts att flerbostadshus lämpar sig på platsen. 

 u-område 

Motiv: Ett antal egenskapsområden har givits administrativa 
bestämmelser för att hålla marken tillgänglig för allmännyttiga 
underjordiska ledningar. Inom dessa områden ligger redan i 
dagsläget ledningar nedgrävda. 

Parkändamålet: 

    fördröjning1 – Fördröjningsmagasin för dagvatten ska anordnas. 

Motiv: Dagvattnet har en naturlig avrinning till områdena som pekas 
ut. Genom att nyttja både den naturliga avrinningen kombinerat med 
fysiska åtgärder kan en hantering av både skyfall och dagvatten 
anordnas. 
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4 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

4.1 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

4.1.1 Förändrad fastighetsindelning 
Fastighetsbildning för de tilltänkta bostäderna sker efter det att planen 
vunnit laga kraft. Utöver avstyckning för bostadsändamålet bedöms inga 
ytterligare fastighetsregleringar krävas. 

4.2 TEKNISKA FRÅGOR 

4.2.1 Tekniska åtgärder 
Inom den allmänna platsmarken finns egenskapsbestämmelsen fördröjning1. 
Området är tänkt att användas för att ta hand om dagvatten vid kraftigt regn 
och skyfall. Området ska verka för att vattenflödena ska bli utjämnande. I 
dagsläget finns det en naturlig avrinning till platsen och med vissa åtgärder 
kan en utjämnande effekt för vattenflödena skapas. 

Egenskapsbestämmelsen fördröjning1 skall vara genomförd innan 
startbesked för bostäder får ges. 

4.2.2 Utbyggnad allmän plats 
För den allmänna platsmarken är kommunen huvudman. Detta innebär att 
kommunen innehar ansvaret för utbyggnad och driften av den allmänna 
platsmarken. 

4.2.3 Utbyggnad vatten och avlopp 
I dagsläget är majoriteten av planområdet utom verksamhetsområde för 
vatten, avlopp och dagvatten. Kommunen föreslår dock att planområdet ska 
införlivas i verksamhetsområdena för VA och dagvatten.  

4.3 EKONOMISKA FRÅGOR 

4.3.1 Planekonomisk bedömning 
Framtagandet av detaljplanen och dess utredningar bekostas av Älvkarleby 
kommun. 

4.3.2 Planavgift  
Planavgift tas ut enligt gällande taxa i samband med bygglov. 

4.3.3 Drift allmän plats 
Älvkarleby kommun är huvudman för den allmänna platsmarken och 
ansvarar således för dess drift och underhåll. 
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4.3.4 Drift vatten och avlopp 
Planområdet ska införlivas inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Detta innebär att VA-huvudmannen är skyldig att förse fastigheterna inom 
verksamhetsområdet med vatten- och avloppsförsörjning. 

Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala 
avgifter för vatten och avloppsförsörjningen.  

4.3.5 Gatukostnader 
Med genomförandet av detaljplanen kommer en cirka 60 meter lång gata 
behöva uppföras för infart till det norra bostadsområdet. I övrigt finns inga 
större vägar planlagda som inte redan är utbyggda inom den allmänna 
platsmarken. 

Kostnaden för byggnation av vägen har estimerats till en kostnad av 
350 000 SEK (NCC, 2021). 

4.4 ORGANISATORISKA FRÅGOR 

4.4.1 Tidplan 
I 2018 års verksamhetsplanering för fysisk planering för Älvkarleby 
kommun beslutade samhällsbyggnadsnämnden hur aktuellt planarbete 
skulle prioriteras i förhållande till övriga planförehavanden. I och med 
beslut om att prioritera ärendet schemalades start av planläggningen av 
Bygg- och miljöavdelningen till årsskiftet 2021. 

Detaljplanen upprättas med ett så kallat standardförfarande och väntas vinna 
laga kraft under 2022. Den preliminära tidsplanen för planförfarandet är 
som följer: 

Tabell 1: Preliminär tidsplan för den aktuella detaljplaneprocessen. 

Samråd Våren 2022 
Granskning Våren 2022 
Laga kraft Sommar 2022 

 

5 PLANERINGSUNDERLAG 

Här följer en sammanställning av de planeringsunderlag som legat till grund 
för detaljplanens omfattning och utformning. 

5.1 KOMMUNALA 

5.1.1 Detaljplan 
Planförslaget ersätter del av 2 sedan tidigare antagna detaljplaner. Se avsnitt 
6.1.1 Detaljplan. 
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5.1.2 Grundkarta 
Älvkarlebys grundkarta använder referenssystemet SWEREF 99 16.30 och 
höjdsystemet RH2000. 

5.1.3 Översiktsplan 
Älvkarleby kommuns Översiktsplan vann laga kraft 2020-06-01 
(Älvkarleby kommun, 2020). 

5.1.4 Undersökning enligt 6 kap. 6 § Miljöbalken 
En undersökning av betydande miljöpåverkan har upprättats parallellt med 
upprättandet av planhandlingarna. Se separat dokument. 

5.2 UTREDNINGAR 

Nedan följer de utredningar som upprättats i samband med framtagandet av 
aktuellt planförslag. 

5.2.1 Dagvattenutredning 
Dagvattenutredning diarienummer: BOM-2021-20-8. Sammanfattning av 
utredningen finns under avsnitt 6.7.1 Dagvatten. 

5.2.2 Geoteknisk utredning 
Geoteknisk undersökning: BOM-2021-20-7. Sammanfattning av 
utredningen finns under avsnitt 6.9 Geotekniska förhållanden. 

5.2.3 Miljöteknisk markundersökning 
Undersökning genomförs under december-januari månad 2022. Resultatet 
av undersökningen kommer att redovisas i kommande granskningsförslag. 

5.2.4 Bullerutredning 
Bullerutredning: BOM-2021-20-4. Sammanfattning av utredningen finns 
under avsnitt 6.8.1 Omgivningsbuller. 
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6 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

6.1 KOMMUNALA 

6.1.1 Detaljplan 
Aktuellt planområde ersätter delar av två sedan tidigare gällande 
detaljplaner. Dessa är:  

Plannamn Beslutsår Lantmäteri Akt Hyperlänk 
Skutskär centrum 
delplan I 

1969 03-ÄLV-1751 Länk 

Skutskär samhälle, 
Siggeboda 3:3, Tebo 
1:400 m.fl 

1998 0319-P02/4 Länk 



 

12 
 

6.1.2 Planbeskedsansökan 
Älvkarleby kommuns Tekniska avdelning inkom med en ansökan om 
planbesked för aktuellt planområde.  

Diarienummer BOM-2018-361-1. 

6.1.3 Planbesked 
Älvkarleby kommuns Bygg- och miljöavdelning föreslog till nämnden ett 
positivt planbesked. 

Älvkarleby kommuns Samhällsbyggnadsnämnd valde då att bevilja 
planbesked i enlighet med Bygg- och miljöavdelningens förslag till beslut.  

Diarienummer BOM-2018-361-4. 

6.1.4 Översiktsplan 
Skutskär föreslås utvecklas till ett samhälle med mer definierat, 
funktionsblandat och tätt centrum som bygger vidare på, utvecklar och 
kompletterar den befintliga strukturen.  

I översiktsplanen föreslås cirka 600 nya bostäder genom 
utbyggnadsområden och förtätning av de centrala delarna. Det aktuella 
planområdet utgörs av det i Översiktsplanen utpekade området för tät 
stadsbebyggelse. Den täta bebyggelsen ska enligt Översiktsplanen ligga i 
anslutning till stationen, kollektivtrafikstråk samt service för att ge gott 
underlag samt minska transportbehovet. Utvecklingen av 
bebyggelseområdena ska ske utifrån deras karaktär, läge och framtida 
utvecklingspotential.  

           Figur: Kartutsnitt ur Översiktsplanen över aktuellt område. 



 

13 
 

Översiktsplanen föreslår att befintliga väst-östliga kopplingar ska stärkas 
och nya tillskapas samt att parkområdet ska utgöra ”entrén till Skutskär”. 

I Översiktsplanen lyfts att en primär koppling ska förstärkas mellan 
Skutskär station och Bodaån via centrala Skutskär. Därutöver föreslås flera 
sekundära kopplingar i en öst-västlig riktning.  

Planområdet ingår i utbyggnadsområde S2. S2 föreslås utvecklas med tät 
stadsbebyggelse (Älvkarleby kommun, 2020). Aktuellt planförslag bedöms 
vara helt i linje med gällande Översiktsplan. 

6.1.5 Fastigheter 
Planområdet omfattar del av 4 stycken fastigheter. Dessa är: 

Fastighetsbeteckning Inskrivet ägande 
SIGGEBODA 3:3 Älvkarleby kommun 
SIGGEBODA 17:21 AB Älvkarlebyhus 
SIGGEBODA 17:26 AB Älvkarlebyhus 
VÄSTERMARN 5:1 Staten, Trafikverket 

6.2 REGIONALA 

Planområdet ligger intill järnvägen som löper genom Skutskär. Järnvägen är 
en del av Ostkustbanan vilken löper mellan Stockholm – Sundsvall. 
Tågförbindelserna med framförallt Uppsala och Gävle är ett viktigt 
pendlingsstråk för många invånare i Älvkarleby kommun. 

6.3 RIKSINTRESSEN 

6.3.1 Trafikkommunikation 
Enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och 
vattenområden med mera ska Trafikverket efter samråd med Länsstyrelser, 
Boverket och andra berörda myndigheter lämna uppgifter om områden som 
Trafikverket bedömer vara av riksintresse för kommunikationer. Det gäller 
de fyra trafikslagen – väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Trafikverket stöttar 
Länsstyrelsen i deras arbete med att bevaka utpekade riksintressen 
(Trafikverket, 2021). 

I planområdets västra del löper Ostkustbanan med dubbelspår. Spåren är 
riksintresse för trafikkommunikation. 

6.3.2 Rörligt friluftsliv 
Aktuellt planområde är enligt Miljöbalkens 4 kap. 1 § inom ett: 

Område som har särskilt stora värden för turism och rörligt friluftsliv. 

I miljöbalkens fjärde kapitel har riksdagen pekat ut ett antal geografiska 
områden som i sin helhet är av riksintresse. Områdena, som i de flesta fall är 
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stora, har pekats ut med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som 
finns i dem. 

För samtliga utpekade områden gäller att exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden 
påtagligt skadas. För vart och ett av områdena gäller dessutom särskilda 
förbud eller krav på hänsyn. Dessa krav måste också vara uppfyllda för att 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön ska vara tillåtna. Det kan till 
exempel handla om en begränsning av olika typer av industrianläggningar 
eller av fritidsbebyggelse. För samtliga typer av områden, med undantag av 
nationalstadsparker och Natura 2000-områden, gäller dock inte förbudet mot 
påtaglig skada eller övriga krav på förbud och hänsyn om åtgärden avser: 

 utveckling av befintliga tätorter, 

 utveckling av det lokala näringslivet, 

 utförande av anläggningar som behövs för totalförsvaret, eller 

 om det finns särskilda skäl, utvinning av riksintressanta fyndigheter av 
ämnen material. 

(Boverket, 2021) 

6.4 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. 
MILJÖBALKEN 

Enligt 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden så ska: 

Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en 
från allmän synpunkt god hushållning. 

I dagsläget är planområdet i stort sätt obebyggt med undantag från en 
komplementbyggnad och en transformatorstation.  

6.5 MILJÖKVALITETSNORMER 

6.5.1 Luft 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft ska säkra luftkvaliteten och de 
gäller i hela landet. Det finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, 
kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 
Gränsvärdesnormerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv. 

Enligt Stockholms & Uppsala Läns Luftvårdsförbunds luftföroreningskarta 
har Älvkarleby kommun god luftkvalitet. De högsta beräknade halterna 



 

15 
 

finns längs E4:an. Luftkvaliteten runt planområdet bedöms därför som god 
och inga miljökvalitetsnormer för luft bedöms påverkas.  

Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten kan exempelvis vara att cykla eller 
åka kollektivt istället för att ta bilen. Genomförandet av detaljplanen 
möjliggör stationsnära bostäder, med närhet till god 
kollektivtrafikförbindelse. Luftkvaliteten bedöms inte förändras av planens 
genomförande.  

6.5.2 Vatten 
Miljökvalitetsnorm för vatten ska säkra vattenkvaliteten och omfattar 
ytvatten och grundvatten. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god 
status. Kommunerna ska se till att normerna följs vid planering för 
användningen av mark och vatten. 

Lummerbäcken (VISS EU_CD: SE672385-158740) bedöms vara 
mottagande recipient för dagvatten från planområdet.  

I statusklassning för Lummerbäcken anges att vattendraget har måttlig 
ekologisk status. Detta på grund av fysisk påverkan på vattendraget och 
eventuell övergödningsproblematik. Vattenförekomsten uppnår ej god 
kemisk status på grund av kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar 
(PBDE). Dessa bedöms vara omöjliga att uppnå. 

Inom planområdet har ett område för fördröjning av dagvatten pekats ut i 
detaljplaneförslaget inom allmän platsmark. Kommunen är huvudman för 
allmän plats och planerar att anlägga en dagvattendamm i området. 
Dagvatten från kvartersmark för bostäder kommer att ledas till 
dagvattendammen och renas. Reningen sker framförallt genom att 
partikelbundna föroreningar sedimenterar.  

Kommunens planering av markanvändning kommer därför inte leda till 
någon väsentlig påverkan på vattendraget och dess miljökvalitetsnorm.   

6.5.3 Buller 
Miljökvalitetsnorm för buller ska säkra att omgivningsbuller inte medför 
skadliga effekter på människors hälsa. EU betraktar buller som ett viktigt 
samhällsproblem. År 2004 infördes därför en svensk förordning om 
omgivningsbuller (SFS 2004:675), till följd av EU:s bullerdirektiv. Det 
innebär bland annat att kommuner med mer än 100 000 invånare ska ta fram 
bullerkartläggningar vart femte år. Kommuner med mindre än 100 000 
invånare ska sträva efter att begränsa buller.  
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6.6 MILJÖ 

De södra delarna av planområdet är mycket homogen och består av klippta 
gräsytor med ett antal planterade lövträd. Utöver detta har delar av området 
asfalterats för parkering, gång- och cykelväg samt basketplan. 

                  Figur: Planområdets södra del sett norrifrån. 

Hela det norra planområdet består i huvudsak av sly och ungträd med ett 
dike som löper genom stora delar av området.  

I kommunens kartmaterial finns ingen information om att planområdet 
innehåller höga naturvärden. Eftersom det i SGUs jordartskarta framgår att 
området innehåller fyllnadsmassor har dels en geoteknisk undersökning 
upprättats samt en miljöteknisk undersökning. 

                  Figur: Fotografi taget från höjden som i planförslaget pekats  
                  ut för bostadsändamål (Norra området). 
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I Sveriges lantbruksuniversitets [SLUs] kartverktyg Artportalen Finns inga 
rapporterade fynd inom planområdet men i omkring planområdet har 
följande arter inrapporterats: 

Käringtand Tjärblomster Flockfibbla Småsporre 

Rödklöver Stormåra Prästkrage Bergkorsört 

Kråkvicker Ljust kungsljus Renfana Klibbortsört 

Midsommarblomster Blåklockor Ängshaverrot Vanlig korsört 

Sommargyllen Gråbinka Sanddraba Grågås 

Kattuggla Stenknäck   

(Sveriges lantbruksuniversitet. 2021) 

6.6.1 Dagvatten 
I och med att större delen av planområdet består av gräs och vegetation 
infiltreras mycket av dagvattnet idagsläget inom planområdet. Dagvattnet 
har en naturlig avrinning norrut mot befintliga diken. Delar av 
Hårstaområdet just öster om planområdet, har dagvattenutlopp till dessa 
diken. 

6.7 HÄLSA OCH SÄKERHET 

6.7.1 Omgivningsbuller 
I och med järnvägens dragning genom planområdet genereras 
omgivningsbuller. Ett antal bullerskydd har uppförts längs järnvägen i form 
av bullerplank och bullervallar.   

Även fordonstrafiken längs Nygatan genereras buller som måste tas i 
beaktande vid nyexploatering. 

6.7.2 Risk för olyckor 
Risken för en olycka med farligt gods längs järnvägen bedöms som mycket 
liten. Vissa åtgärder, så som att begränsa våningsantalet och skapa 
förutsättningar för en snabb evakuering vid en olycka, bedöms ändock 
befogade.   

6.7.3 Risk för översvämning 
Vid kraftiga skyfall kan områden inom planområdet komma att 
översvämmas. Dessa områden har en naturlig avrinning till sig samtidigt 
som delar av Hårstaområdet avvattnar sitt dagvatten till diken inom 
planområdet.  
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6.7.4 Risk för störning 
Norr om användningsområdet för bostäder (Betecknat B) ligger Bionärs 
fjärrvärmecentral. Denna panncentral är i drift under en vecka om året och 
används som reserv- och haverianläggning för att producera fjärrvärme till 
fjärrvärmenätet i Skutskär då Stora Enso har driftstopp. Panncentralen har 
under drift en total effekt på 19 MW. Panncentralen bränslekälla är 
biodiesel. 

Gällande säkerhetsåtgärder skriver Naturvårdsverket i skriften 
Förbränningsanläggningar för energiproduktion inklusive 
rökgaskondensering att: 

En förbränningsanläggning kan påverka omgivningen lokalt 
genom utsläpp, buller och transporter, samt damning vid hantering 
av bränslen och askor och spridning av lakvatten från 
bränslelagring. Eftersom värme- och kraftvärmeverk ofta byggs i 
anslutning till tätbebyggda områden, särskilt när anläggningen 
skall producera fjärrvärme, finns det vidare en rad 
lokaliseringsaspekter att beakta vid nyetablering för att förebygga 
påverkan på närmiljön (Naturvårdsverket, 2005). 

Panncentralens totala effekt på 19 MW medför att bostäder, enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter, bör placeras minst 100 meter från 
panncentralen för att undvika problem med stoft och buller. Kommunen 
bedömer dock, med hänsyn till panncentralens verksamhet och omfattning, 
att dess omgivningspåverkan bör ses som ringa.  

 

6.8 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Planområdets södra del med användningen bostad och centrum, består enligt 
Sveriges geologiska undersökning [SGU]s jordartskarta till huvudsak av 
post-glacial sand i grundlagret, och lera-silt i underliggande lager.  

Det norra användningsområdet avsett för bostäder kommer däremot 
förläggas på vad som i SGUs jordartskarta betecknas som fyllningsmassor. I 
och med detta har bedömningen gjorts att en geoteknisk undersökning måste 
tas fram över platsen. Detta för att säkerställa att byggnation kan 
genomföras i området utan risk för exempelvis sättningar. 

Den geotekniska undersökningen över planområdets norra 
användningsområde för bostäder kom fram till ett antal rekommendationer 
för att platsen ska bli lämplig för bostadsbyggnation. Dessa var som följer: 
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Grundläggningsförslag 
Förekommande jordarter är sättningsbenägna varför sättningar kommer att 
uppstå vid belastning av mark både vad gäller uppfyllnader och 
byggnationer. 

Grundläggningsmetod och eventuella åtgärder kan först fastställas när 
husens läge och laster har bestämts samt efter utförande av fördjupad 
fältundersökning. 

För planerade byggnader bedöms pålgrundläggning (Slagna eller borrade 
pålar) som lämplig grundläggningsmetod då betydande sättningar kan 
förväntas vid plattgrundläggning. Vid markhöjning kan även sättningar 
förväntas vid plattgrundläggning. Vid markhöjning kan sättningar utbildas 
varför detta bör även ses över. Jorden är dock sitlig, vilket ska beaktas vid 
djupare schakter och slänter eftersom jorden är flytbenägen och tjälaktiv. 

För lättare byggnader i maximalt en våning kan eventuellt 
plattgrundläggning ovan packad fyllning vara ett alternativ efter viss 
urschaktning av fyllning och torv. Möjlig grundläggningsmetod för lättare 
byggnader skall utredas när last av byggnad samt exakt läge är fastställt. 

Tjälfarlighet 
Resultatet från skruvprovtagningen visar att jorden bedöms tillhöra 
materialtyp 5A/6B och tjälfarlighetsklass 4. Detta bör beaktas vid 
grundläggning samt vid byggnation av bl.a. trappor, entréer, gångar och 
hårdgjorda ytor. 

Fortsatt arbete 
Utförd undersökning är översiktlig och bör kompletteras när projektering av 
bostäder, gator, ledningar mm påbörjas. Främst för att inskaffa mer 
information om jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper, 
kontrollera grundläggningsmetod och för att säkerställa lokala avvikelser. 

Exempel på kompletterande geotekniska undersökningar som kan erfordras: 

- För kontroll av grundläggningsrekommendation föreslås 
hejarsonderingar (pålstopp), fler CPT-sonderingar och 
skruvprovtagningar för bedömning av jordens 
hållfasthetsegenskaper. 

- Vid utförande av hejarsonderingar kan sonderingar avslutas på grund 
av block, därför föreslås jord- och bergsonderingar för att fastställa 
bergnivå. 

Omfattning bedöms till cirka 2 till 3 borrpunkter per planerad huskropp. 

Installerade grundvattenrör bör läsas i projekteringsskedet för att få en 
avläsningserie avseende grundvattnets variation i området. 
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6.9 FYSISK MILJÖ 

I planområdets södra del finns en komplementbyggnad uppförd på den 
befintliga parkeringsytan. Utöver denna finns en transformatorstation 
uppförd inom planområdet. 

I övrigt har det anlagts gång- och cykelbana och lokalgata med tillhörande 
belysning. Denna infrastruktur kommer kunna nyttjas även efter 
genomförandet av aktuellt planförslag.  

Figur: Befintlig komplementbyggnad inom tilltänkt användningsområde för bostad. 

Just öster om planområdet finns 3 stycken flerbostadshus uppförda på rad. 
Byggnaderna är uppförda i gult tegel med träpartier i rött, grönt eller grått i 
linje med dess balkonger. Husen är tidstypiska för 1960-talets 
byggnadsideal. 

Figur: Flerbostadshus just öster om det södra området avsett för bebyggelse i 
planområdet.  
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I södra delen av planområdet finns även en asfalterad basketplan. 
Basketplanen bedöms inte användas särskilt utan står som oftast outnyttjad. 
Skicket på planen är dessutom dåligt. Om kommunen bedömer att en 
basketplan i Skutskär är av intresse efter detaljplanens antagande bör 
alternativa lokaliseringar undersökas för att höja nyttjandegraden. 

6.10 TEKNIK 

Planområdet är i stort beläget utanför verksamhetsområdena för vatten och 
avlopp samt dagvatten. Med antagandet av planförslaget bör planområdet 
införlivas i verksamhetsområdena. Detta inte minst för planområdets 
geografiska läge, i centrala Skutskär, samt dess tilltänkta användning med 
bostäder med tät stadsbebyggelse. Ledningar för vatten- och avlopp samt 
dagvatten finns dessutom redan framdragna genom området. 

6.11 SERVICE 

Vad gäller infrastrukturell service finns såväl Vatten- och avloppsledningar 
samt fjärrvärme i närheten av planområdet. Anslutningsmöjligheterna till 
detta för den framtida bebyggelsen bedöms som goda. 

Med planområdets läge mellan Skutskär centrumhandel och resecentrum 
finns mycket god service för de tillkommande boendena till såväl handel 
och kollektivtrafik. 

Förskola finns cirka 150 meter från planområdet, grundskola cirka 450 
meter och högstadium cirka 1 kilometer (fågelvägen).  

6.12 TRAFIK 

Biltrafik 
Nygatan som löper längs planområdesgränsen från söder till sydväst har en 
årsdygnstrafik [ÅDT] på cirka 1500. Trafiken består till majoritet utav 
privatbilism med liten mängd tung trafik. Hastighetsbegränsningen på gatan 
är 50 km/h. 

Lillängsgatan är belägen i planområdets norra del. ÅDT:n bedöms som låg 
och hastighetsgränsen är 50 km/h. Vägen har ingen genomfartstrafik och 
kommer vara en del av angöringsvägen för det norra området. 

Gång- och cykelväg 
Genom planområdet löper en gång- och cykelväg som sammankopplar 
resecentrum med Skutskär centrum.  

Kollektivtrafik 
Just öster om planområdet ligger Skutskär järnvägsstation där såväl SJ och 
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Upptåget stannar för resenärer. Även UL:s bussar trafikerar Nygatan på sin 
väg till järnvägsstationen.  

6.13 PARKERING 

Parkeringsnormer för Älvkarleby kommun har tagits fram för att säkerställa 
tillgängligheten till parkeringsplatser för bil och cykel inom kommunen. 
Normerna anger det minsta antalet parkeringsplatser som byggherren ska 
ordna i samband med bygglovsprövning för till- och nybyggnation samt 
ändrad användning av en fastighet. Det är dock viktigt att se varje fastighet 
och bygglovsprövning som unik. Därför kommer Älvkarleby kommuns 
bedömning av parkeringsantalet i grunden vara individuella.  

Nedan finns utgångspunkten för hur många parkeringsplatser som krävs i 
den så kallade centrumzonen, vilken aktuellt planförslag hamnar inom. 
Siffrorna kan höjas eller sänkas beroende på läge, restidskvoten och vad 
byggherren kan tänka sig att genomföra för åtgärder. För att ta del av 
parkeringsnormen i sin helhet, begär ut dokumentet Parkeringsnormer för 
Älvkarleby kommun (Älvkarleby, 2016). 

Begreppsförklaring 
BTA – bruttoarea 
bpl – bilplats 

cpl – cykelplats 

bostad – Lägenhet, kopplade hus eller friliggande villa 

Tabeller över parkeringsnormer vilka är aktuella för planområdet: 

BILPARKERING   BILPARKERING  
Boende Centrumzoner  Verksamhet Centrumzoner 
Flerfamiljshus 0,7 bpl/bostad  Kontor 10 bpl/1000 m2 BTA 
Radhus, Kedjehus, 
parhus 

1 bpl/bostad  Handel 30 bpl/1000 m2 BTA 

Villor 2 bpl/bostad  Handel med livsmedel 30 bpl/1000 m2 BTA 
   Småskalig verksamhet i 

bostadskvarter 
20 bpl/1000 m2 BTA 

     
CYKELPARKERING   CYKELPARKERING  
Boende Hela kommunen  Verksamhet Hela kommunen 
Flerfamiljshus 0,5 cpl/bostad  kontor 20 cpl/1000 m2 BTA 
   Handel 5 cpl/1000 m2 BTA 
   Allmänna platser Anpassas efter 

ändamål 
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6.14 LEDNINGAR 

Inom kvartersmarken finns ledningar nedgrävda som inte berörs av 
markreservat. Inför exploatering av kvartersmarken bör en kabelutsättning 
genomföras innan kvartersmarken bebyggs. En kabelutsättning beställs via 
Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se. 

Med planens genomförande kan de befintliga ledningarna komma att 
tvingas bli flyttade. Om exploatören bedömer att det finns behov av att flytta 
eller på annat sätt förändra befintliga anläggningar skall kontakt tas med 
berörda ledningsägare.  

7 KONSEKVENSER 

7.1 FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER 

Inom planområdet är Älvkarleby kommun, AB Älvkarlebyhus och Staten 
Trafikverket fastighetsägare.  

Området som är avsett för järnvägsändamålet ägs till allra största del av 
Trafikverket, staten. Ett litet område längst i nordväst ägs av Älvkarleby 
kommun.  

Den allmänna platsmarken i form av parkmark och gång- och cykelvägar 
ägs uteslutande av Älvkarleby kommun som också är huvudman för dessa. 

Det södra användningsområdet för bostads- och centrumändamål ägs till 
majoritet av Älvkarleby kommun. 2 mindre områden med prick- respektive 
korsprickad mark ägs dock av AB Älvkarlebyhus.  

För en översyn av markägoförhållandena, se kartfigur på nästkommande 
sida. 
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Markägoförhållanden inom planområdet 
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7.2 NATUR 

De områden som i aktuellt planförslag utpekats för bostadsexploatering är i 
gällande detaljplan från 1998 planlagt för Natur- och Parkmark och är 
beskrivet som rekreationsområde utan värdefull naturtyp.  

7.2.1 Grönområde 
Den norra delen av naturområdet består av sly och ungträd och den södra 
delen består av klippta gräsytor. Rekreationsvärdet för området kommer att 
öka med planens genomförande, eftersom delar av området näst intill är 
igenväxt idag. 

Kommunen planerar att anlägga en park med dagvattendamm inom 
planområdet. Dagvattendammen kommer att utformas som en 
multifunktionell yta. Dammen kan utformas för att gynna biologisk 
mångfald, förbättra rekreationsmöjligheter och fördröja och rena dagvatten. 

7.2.2 Landskapsbild 
Landskapsbilden kommer att påverkas av planens genomförande.  

Planförslaget föreslår en ny park och två nya områden för 
bostadsexploatering i form av flerbostadshus, parhus, kedjehus och radhus 
på ytor som idag är grönområden. Den maximala nockhöjden är 9 meter för 
den norra delen av planområdet och 14 meter för den södra delen. Områdets 
exploateringsgrad är 2500 m2, respektive 2200 m2.  

Stationsområdet tillsammans med den tilltänkta parken ska utgöra entrén till 
Skutskär enligt den gällande översiktsplanen. Med aktuellt planförslag 
föreslås att tillkommande bebyggelse uppförs parallellt med de befintliga 
flerbostadshusen i Hårsta. Den befintliga bebyggelsen kommer med planens 
genomförande att skymmas av den nya bebyggelsen från den östra sidan. 
Den tillkommande bebyggelsen kommer på så sätt bygga ihop 
järnvägsstationen med centrum. Landskapsbilden från järnvägen, som utgör 
entrén, kommer därför att förändras. Området kommer att upplevas som mer 
livligt och tätare bebyggt. Den nya bebyggelsen föreslås dessutom i 
planförslaget att uppföras med hög arkitektonisk kvalitet.  

7.3 MILJÖ 

7.3.1 Miljökonsekvensbeskrivning 
En Undersökningen av betydande miljöpåverkan har tagits fram parallellt 
med planbeskrivningen för att klargöra vilka konsekvenser planförslaget 
kommer att ha på miljön. Den sammanvägda bedömningen är att en 
strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken inte behöver 
upprättas. Se separat dokument. 
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7.3.2 Miljöbedömning 
Det kommer ske stora förändringar av miljön inom planområdet i och med 
detaljplanens genomförande. Kvartersmarken som i dagsläget är i det 
närmaste obebyggda kommer ges byggrätter som kommer innebära 
byggnation av tät stadsbebyggelse. Även den allmänna platsmarken kommer 
att förändras från att som idag vara naturmark, till att ges planbestämmelsen 
park. Detta kommer innebära att området kommer kunna exploateras för 
rekreation på ett annat sätt än vad som i dagsläget är möjligt. 

7.3.3 Dagvatten 
En översiktlig dagvattenutredning för Skutskär resecentrum togs fram i 
samband med den detaljplanen startades parallellt med aktuellt planförslag. 
Den behandlar även lösningar för aktuellt planområde där det framkommer 
att naturliga rinnvägar kan nyttjas för att säkerställa en robust 
dagvattenhantering i området. 

Figur: påvisar rinnvägar för Skutskär resecentrum och aktuellt planområde. 

Utöver dagvattenutredningen så har Gästrike vatten, på begäran från 
Älvkarleby kommun, tagit fram en skyfallskartering över området. 

Skyfallskarteringen visar att det inte finns några indikationer på att 
områdena som pekats ut för bostadsändamål skulle vara särskilt drabbade 
vid ett 100-års regn. Tvärtom verkar områdena avrinna till de platser som i 
plankartan utsetts för omhändertagande av dagvatten. Se figur på nästa sida.  
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För den södra bostadsmarken bedöms ett lokalt omhändertagande av 
dagvattnet till stor del vara möjlig med hjälp av infiltration på platsen men 
att avrinningen säkras upp genom dikeslösning eller dagvattenledning med 
avrinning norrut.  

         Figur: Skyfallskartering vid 100-års regn. Gästrike vatten AB. 

7.4 MILJÖKVALITETSNORMER 

7.4.1 Luft 
Planens genomförande kommer att innebära ett hållbart boende, centralt i 
Skutskär, med goda kollektivtrafikförbindelser. Detta bedöms ha en positiv 
inverkan på miljökvalitetsnormen för luft. Inte minst eftersom planförslaget 
bedöms minska bilberoendet. 

7.4.2 Vatten 
Planförslaget bedöms inte inverka negativt på miljökvalitetsnormen för 
vatten. I och med planförslaget kommer dagvattnet tas omhand och 
infiltreras inom planområdet innan det ges möjlighet att komma ut i 
recipienten.  

7.4.3 Buller 
En bullerutredning har låtits upprättats av WSP Environmental Sverige 
(DNR: 2021/20 – 4) för att säkerställa att de riktvärdena som redovisas i 
Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) följs. Planen 
har utformats efter utredningens resultat för att riktvärdena inte ska 
överskridas av detaljplaneförslagets genomförande. 
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7.5 HÄLSA OCH SÄKERHET 

7.5.1 Beräkning av omgivningsbuller 
Älvkarleby kommun har låtit upprätta en bullerutredning för aktuellt 
planområde. Denna har syftat till att utreda hur trafikbuller från väg- och 
spårtrafik påverkar möjligheten till bostadsexploatering i planområdet. 

Fram till prognosåret 2040 kommer trafiken på Nygatan att öka och detta 
har tagits i beaktande i utredningen. Utöver detta kommer genomförandet av 
detaljplanen för Skutskär resecentrum innebära att busstrafikeringen längs 
Nygatan kommer att öka. Även detta har utredningen tagit hänsyn till i 
beräkningarna. 

I stort visar resultatet av utredningen att bostäder kan placeras utan hänsyn 
till buller. Inom ett mindre område i det södra användningsområdet fick 
dock kors-prickad mark läggas till för att inte riktvärdet för bostad skulle 
överskridas. Inom det kors-prickade området får endast 
komplementbyggnader uppföras. 

Vad gäller uteplatser så bör dessa inte förläggas mot bullersida för att kunna 
uppfylla riktvärdena. Placering av byggnader eller andra konstruktioner som 
bullerdämpare kommer vara viktigt för att inte överskrida den ekvivalenta 
ljudnivån 50 dBA i markplan. Detta bör kontrolleras innan byggnadernas 
läge beslutas. 

Bullerutredningen baserade beräkningarna för omgivningsbuller på 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande, med ändring 
SFS 2017:359. Riktvärdena i förordningen ska tillämpas ibland annat 
detaljplaneärenden som påbörjats efter 1 januari 2015. Nedan följer en 
sammanfattning av riktvärdena: 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad och 
 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid 
uteplats om en sådan anordnas i anslutning till bostad 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att 65 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad inte bör 
överskridas. 

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasad och minst hälften av bostadsrummen vara vända 
mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid 
vid fasad. 
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7.5.2 Översvämning 
Två större områden har givits egenskapsbestämmelsen fördröjning1 inom 
parkändamålet. Detta för att ta omhand höga flöden från skyfall. Enligt 
översvämningskarteringar framtagna av Gästrike vatten AB finns utrymme 
för ett omhändertagande på över ett 100-års regn inom reserverade ytor. Se 
figur. 

I och med de åtgärder som vidas för dagvatten- och skyfallshantering i 
planen så bedöms översvämningsrisken inom kvartersmarken efter 
genomförandet som låg.   

 
Figur: Översvämmade områden vid ett 100-års regn. 

 

7.5.3 Olyckor 
Riskbedömning för farliga godstransporter 
Det norra användningsområdet avsett för bostäder är det område vilket 
hamnar som närmst järnvägen. Som minst är avståndet 100 meter mellan 
spåret och gränsen för bostadsändamålet. Bostäderna är tänkta att placeras 
ligger på bortre sidan om den höjd som är mellan järnvägen och 
bostadsändamålet. Se figur.  

Höjdskillnaden mellan järnvägen och bostäderna ses positivt ur 
risksynpunkt vid en eventuell farligt gods olycka längs järnvägen.  
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Figur: karta visar höjd över nollplanet med det norra användningsområdet 
rödmarkerat. 

Trotts att risken för en farligt gods olycka längs järnvägen är mycket liten 
har vissa riskreducerande åtgärder ändå vidtagit. Bostadsområdet har givits 
en maximal nockhöjd om 9 meter. Detta efter dialog med Gästrike 
räddningstjänst där de rekommenderade en bebyggelse om högst 2 våningar. 
Detta med hänsyn till utrymningsmöjligheter vid en farligt gods olycka 
längs den intilliggande järnvägen. Gästrike räddningstjänst synpunkt 
grundades i Länsstyrelsen i Dalarnas skrift Farligt gods – riskhantering i 
fysisk planering (Länsstyrelsen Dalarnas län 2012). Dessutom har en 
bestämmelse om att ventilation ska anordnas väster ut, bort från järnvägen 
lagts till i planförslaget. Även detta syftar till att riskminimera vid en 
eventuell olycka längs järnvägen. 

7.5.4 Skred 
Viss risk för sättningar finns ned mot de områden som pekats ut för 
fördröjning av dagvatten. Detta enligt den geotekniska undersökning som 
har tagits fram. Risken går att minimera genom schaktning och 
markförändringar ned mot dikesområden. Mer information finns under 
avsnitt 6.8 Geotekniska förhållanden. 
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7.6 SOCIALA 

7.6.1 Barnperspektivet 
Planförslaget möjliggör exploatering av bostäder beläget i centrala Skutskär, 
med närhet till bland annat butiker, restauranger, bibliotek, 
servicefunktioner, dagligvaruhandel och kollektivtrafik. Det bidrar till ett 
mer hållbart samhälle med ett minskat transportbehov.  

Det finns en förskola cirka 100 meter från planområdet, en grundskola cirka 
450 meter och ett högstadium cirka 1 kilometer (fågelvägen) från 
planområdet.  

Barn har inte samma möjlighet att färdas med bil som vuxna. Cykel och 
kollektivtrafik blir då mer viktigt i många barns vardag. Det är lätt att ta sig 
till och från området som gående och cyklist, eftersom det finns utbyggda 
gång-och cykelvägar. Intill planområdet finns Skutskär resecentrum, med 
flera hållplatslägen för buss och tåg i riktning till både Gävle och Uppsala.  

Med tanke på att det finns en transportled för farligt gods inom planområdet, 
så uppmuntras inte ytor närmare än 150 meter från järnvägen till 
stadigvarande vistelse eller till lek, vilket anses vara positivt för barns 
säkerhet. Mark som möjliggörs till bostadsexploatering är beläget cirka 100 
meter från järnväg, vilket stämmer väl överens med Trafikverkets generella 
råd om markanvändning vid transportled för farligt gods. 

7.7 RIKSINTRESSE 

7.7.1 Trafikkommunikation 
Järnvägen belägen just väst om aktuellt planområde är en del av 
Ostkustbanan och ett riksintresse för trafikslagens anläggningar enligt 
miljöbalken 3 kap.  

Planförslaget bedöms inte inverka negativt på riksintresset utan istället 
skapa förutsättningar för att fler människor kan nyttja järnvägens 
kollektivtrafik. 

7.7.2 Rörligt friluftsliv 
Planområdet är inom riksintresse för rörligt friluftsliv. Eftersom 
planområdet är inom tätort, mellan järnväg och Skutskär centrum samt att 
planförslaget är en förtätning av befintlig tätort görs bedömningen att det 
rörliga friluftslivet inte inverkas negativt med anledning av aktuellt 
planförslag. 
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7.8 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. 
MILJÖBALKEN 

Enligt 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden så ska: 

Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet 
och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

7.8.1 Oexploaterade områden 
I och med genomförandet av aktuellt planförslag kommer mark som i 
dagsläget är oexploaterad komma att bebyggas. Enligt 3 kap. Miljöbalken 6 
§ första stycket ska: 

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall särskilt beaktas. 

I och med att planförslaget är att betrakta som en förtätning av Skutskär 
centrum är det av vikt att beakta de befintliga grönområdena i tätorten. 

Även om arealen på grönytor i Skutskär tätort, i och med genomförandet av 
aktuellt planförslag, kommer att minska är bedömningen att kvalitén på 
grönytorna inom planområdet kommer att öka. Detta grundar sig dels i att 
aktuella grönytor nyttjas mycket sparsamt samt att området som pekas ut för 
parkändamål i planförslaget att iordningsställas som vattenpark med 
gångstigar, sittplatser och dagvattendamm. 

7.9 TRAFIK 

7.9.1 Motortrafik 
Planen syftar till bostadsexploatering och centrumändamål. Dessa 
användningar kommer medföra en viss ökning av motortrafiken i området. 
Eftersom de båda områdena kommer att angöras från 2 olika vägar, 
Lillaängsvägen för det norra området, och Nygatan för det södra, så är 
bedömningen att ökningen i trafikmängd inte kommer vara så pass stor att 
särskilda åtgärder måste vidtas i planläggningen.  

7.9.2 Gång- och cykeltrafik 
I och med inflytt till området bedöms gång- och cykeltrafiken öka i området, 
inte minst till och från resecentrum. 
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